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مرکز آموزش های تخصصی

دستورالعمل و فرایند اجرایی ویژه شناسایی و ارزیابی کیفی
تامین کنندگان خدمات آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

تهیه و تنظیم مرکز آموزش های تخصصی
نظام مدیریت یکپارچه IMS
ISO:9001:2015-29990
تاریخ تدوین 1397/02/10 :
شناسه سند WS-012 /00:
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دستورالعمل و فرایند شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان خدمات آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

دستورالعمل جاری(سلسه فرایند های بخش الف و ب و روش اجرایی مربوطه ) به منظور شناسایی  ،ارزیابی شناسایی(اولیه)-
فراخوان و سپس ارزیابی کیفی تامینکنندگان خدمات آموزشی متقاضی همکاری آموزشی با مرکز آموزش های تخصصی
دانشگاه شهید بهشتی تنظیم گردیده که فرم(الف)توسط متقاضیان تکمیل و ارائه خواهد گردید و سپس توسط مرکز ارزیابی
مورد پایش و ارزیابی فرایند(ب)معمول خواهد گردید.
در خصوص بیان فرایندهای دو مرحله ای "شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان" که جهت گزینش و استقرار
شرکت تامین کننده کاربرد داشته  ،و سپس فرایند ارزیابی دوره ای و اقدامات اصالحی و امکان سنجی تجدید قرار
داد همکاری توسط مرکز  ،موارد ذیل را ذکر مینماید :
 -1فرایند بخش(الف)که در حقیقت "فرایند شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان میباشد" پس از جمع
آوری و ارزیابی اولیه اطالعات و مستندات ارسالی شرکت ها متقاضی  ،و متعاقب آن طرح نتیجه پایش در
کارگروه ارزیابی تامین کنندگان ،که در صورت کسب امتیاز و شرایط الزم  ،در لیست پیمانکاران مورد
تایید این مرکز قرار خواهند گرفت و با مقایسه با سایر تامین کنندگان در قالب مناقصه  ،تامین کننده (
تامین کنندگان) بَرَنده طی ابالغ شرح خدمات مورد انتظار ،در زمره همکاران برون سپاری خدمات آموزشی
تحت عقد قرارداد و در قالب قوانین مقررات و الزامات استاندارد مرکزآ.ت ، .تلقی خواهند شد.
 -2بعد از اجرای فرایند (الف)  ،فرایند بند (ب) که اجرای فرایند ارزیابی دوره ای تامین کننده( پس از
استقرار و شروع فعالیت) میباشد .در بازه های زمانی (دوره های شش ماهه)  ،مورد ارزیابی و اقدامات
اصالحی معمول خواهد شد ،نتیجه ارزیابی بند (ب) به امکان تجدید ساالنه قرارداد تاثیر خواهد گذاشت.
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الف) -فرم های شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان(فراخوان):

فرم اطالعات شرکت متقاضی همکاری :
-1عنوان شرکت :
 -2وضعیت ثبت شرکت:

مسئولیت محدود

سهامی خاص

سهامی عام

تعاونی

سایر

-3وضعیت استقرار (تحت همکاری های فناورانه با مرکز رشد و فناوری دانشگاه):
بلی(مستقر در مرکز رشد)

خیر(مستقل)

**در صورت بلی( تاریخ شروع همکاری و استقرار و تصویر فرم ثبت نام و ایده محوری در مرکز رشد الصاق گردد)
 -4اطالعات تماس :
شماره تلفن شرکت :

دورنگار :

آدرس وبسایت:

پست الکترونیکی:
آدرس وبگاه:

 -5نام و فامیل مدیر عامل  +کد ملی:
 -6ظرفیت نیروی انسانی  :لیست همکاران و مستخدمین بیمه شده شرکت  +سابقه کار و مدرک تحصیلی:
( -7مستندات و اطالعات ثبتی شرکت) ذیل  +رزومه سوابق کاری شرکت ارائه گردد
کد اقتصادی شرکت

شماره ثبت (پروانه بهربرداری).........................................:

محل ثبت  .............................................:تاریخ ثبت ...................................................:کپی مدارک آگهی های روزنامه رسمی (روزنامه های

صادره ابتدای تاسیس وآخرین تغییرات ) ممهور به مهر شرکت ضمیمه گردد.
(تکمیل اطالعات این فرم هیچگونه مسئولیتی جهت ارجاع کار به تامین کننده ایجاد نخواهد کرد).
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جدول راهنمای ارزیابی و امتیارات شناسایی اولیه تامین کنندگان

ردیف

1

2

شرح جز معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی

الف)-سابقه تاسیس شرکت و حسن شهرت کادر مدیریتی
ب)-سابقه ارائه خدمات آموزش حرفه ای در  5سال اخیر
تجربه (سوابق
ب) -سابقه اجرای دوره های میان مدت MBA-DBA
اجرایی)

امتیازجزء

5
5
5

ج) -قیمت ارائه خدمات در مقایسه با تعرفه و رقابت با سایر تامین کنندگان

5

د)-پرسنل متخصص و با تجربه (با تخصص در مدیریت آموزشی)

5

دارا بودن ارزیابی مثبت از کارفرمایان قبلی (به ازاء هر قرارداد 3امتیاز (حداکثر 5قرارداد)
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حُسن سابقه
در قراداد های
دارا بودن تقدیر نامه از کارفرمایان به ازای هر تقدیر نامه  2امتیاز (حد اکثر)
قبلی

امتیاز معیار

25

35
10

میزان مالیاتهای پرداختی ساالنه

3

توان مالی

یکی ازاین موارد 5سال اخیر
(امتیاز متناسب با سطح
برآوردپیش فرض تعیین می
دارایی های ثابت
گردد

درآمد ناخالص ساالنه

10

10

اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی مجاز

نظام تضمین
کیفیت ونحوه
نحوه اجرای ارزیابی های کیفیت آموزش و ارزیابی اثر بخشی اموزش های مورد ارائه(کریک پاتریک)
تضمین
استقرار نظام مدیریت آموزش تخصصی ISO 29990
خدمات
دارای گواهینامه های تضمین کیفیت ایزو  9001و سایر موضوعات استاندارد ( هر استاندارد  2امتیاز)

4

5

اعتبارات و
افتخارات
مرتبط با
خدمات

استاندارد ملی ایران یا استاندارد های مورد تایید .مدارک مربوط به نظام سیستم مدیریت یکپارچه
(تضمین کیفیت) با تاریخ اعتبار( نظیر جایزه های ملی تعالی آموزش) ..

**معیار پذیرش کسب حد اقل  70امتیاز میباشد

5
5

25

15

5

5

امتیاز کل

100
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نوع فعالیت شرکت:
 نیازسنجی و طراحی آموزش  اجرای اموزش های تخصصی نمایندگی انحصاری دانشگاه و موسسات معتبر خارجی در زمینه آموزش های
حرفه ای ( تخصصی ماژوالر)
 همکاری اجرای آموزش از خارج کشور نماینده فروش وخدمات بسته های اموزشی (درس افزار)  خدمات ارزیابی اثر بخشی
 آموزش الکترونیکی  سایر خدمات مرتبط با مقوله آموزش
اجرای دوره های خاص میان مدت نظیر ()MBA-DBA
شرح کامل زمینه فعالیت شرکت (عنوان خدمات قابل تامین یا هرگونه اطالعاتی که بتواند در تخصیص تقاضا ها راهگشا باشد) درج گردد.

الف1

درصورت دارا بودن هرگونه گواهی نامه های مدیریت کیفیت ،)ISO 29990-IWA2 -10015( ،سایر ISOها و استانداردهای مستقر،
مجوز فعالیت ،پروانه کار و بهره برداری از وزارتخانه ها ،موسسات ،انجمن ها ،اتحادیه ها و ....مدارک مربوط را ضمیمه فرمایید.
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الف

لیست دوره های آموزشی کوتاه مدت و همچنین دوره های آموزش های میان مدت  ،دوره های عالی مدیریت حرفه کسب و کار و مدیریت
اجرایی( )MBA-DBAو کارگاه های داخلی و بین المللی که تاکنون اجرا نموده اید با ذکر تاریخ محل برگذاری پیوست فرمائید.
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در صورت همکاری آموزشی در قالب قرارداد  ،با سازمان های تابعه دانشگاه شهید بهشتی و یا دیگر وزارتخانهها،و سایر موسسات و با ذکر
تاریخ و ارایه هر گونه مدارک موجود اعالم گردد.
سابقه مربوط به قراردادها و فعالیتهای قبلی (طی  5سال گذشته) را در جدول زیر ارائه فرمائید( .مدارك مربوطه ضمیمه گردد)
ردیف

عنوان سازمان مورد

تاریخ ثبت

نوع همکاری

مبلغ قرارداد

همکاری

قرارداد

خدمات

(ریال)

تاریخ پایان قرارداد

دارای رضایت
کارفرما**

الف
3

**توضیح :چنانچه گواهینامه یا تاییدیه کیفی خدمات و یا رضایتنامه در همکاریهای انجام پذیرفته از سازمانهای مورد قرارداد همکاری و یا
موسسات بازرسی شخص ثالث دریافت نمودهاید ،مدارك آن را ارسال فرمایید.
** در صورتی که در مرکز رشد فناوری دانشگاهی سابقه استقرار وجود دارد  ،رضایت نامه از مدیر مرکز رشد الصاق گردد

سایر اطالعات و تواناییها و ظرفیت های اجرایی شرکت (همکاری های آموزشی بین المللی ،اعتبارات گواهینامه ها تحت بِرَند معتبر و
سایر اعتبارات ) ذکر و الصاق گردد:
( عناوین مدارک پیوست بند :)3

الف
4
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ارزیابی توان مالی در  5سال گذشته:
معیار ارزیابی توان مالی

سال ......
(میلیون ریال)

سال ......
(میلیون ریال)

سال ......
(میلیون ریال)

سال ......
(میلیون ریال)

سال ......
(میلیون ریال)

میزان مالیات های پرداختی ساالنه
درآمد ناخالص ساالنه
دارایی های ثابت
اعتبار از سوی بانک یا موسسات
مالی مجاز

صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم را شامل  5بند در  4برگ تأیید می نمایم.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
تـاریـخ :

الف
5

امضاء و مهر :

توجه  :شرکت های محترم متقاضی همکاری آموزش عنایت بفرمائید :
 -1با توجه به اینکه صالحیت آن شرکت محترم براساس اطالعات مندرج در این پرسشنامه و سامانه ثبت نام تامینکنندگان
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت ،پاسخگویی به تمام بندها الزامی است .لذا خواهشمند است ضمن دقت در تکمیل بندهای فوق،
در مواردی که حتی پاسخ منفی میباشد ،صراحتاً موضوع در مقابل بند مربوطه درج گردد.
 -2لطفاً هرگونه کاتالوگ تقویم و پیشــنهاد همکاری آموزشــی ،مشــخصــات و اطالعات خود را قالب پرینت فیزیکی به مرکز
آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ارسال فرمایید .
 -3در هر یک از موارد اشاره شده در این فرم ،هرگونه مدارک و مستنداتی که بتواند مورد بررسی قرار گیرد را ارائه فرمایید.
 -4در هر یک از مواردی که فضــای اختصــاص یافته کافی نمیباشــد ،برگههای اضــافه ممهور به مهر و امضــا همراه با درج
شماره ردیف مربوطه ضمیمه گردد.
 -5کلیه اطالعات و مدارک ارسالی در این شرکت محفوظ خواهد بود.
 -6هرگونه تغییرات در شرکت ،تولیدات ،آدرس پ ستی و الکترونیکی ،شمارههای تماس و دورنگار که پس از ثبت نام و ار سال
اطالعات صورت پذیرد  ،میبایست مکتوب به این شرکت اعالم گردد.
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الف  -)8-برچسب پاکات اسناد تحویلی
این فرم توسط تامین کنندگان تکمیل و بر روی پاکات اسناد به طور مناسب چسبانده شود.
اسناد ارزیابی کیفی تامین کنندگان
عنوان خدمات آموزشی مورد ارائه:

شرکت تامین کننده:

آدرس تامین کننده:

شماره تماس:

لیست اسناد موجود در پاکت:
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ب) -دستورالعمل ارزیابی و گزینش تامین کنندگان متقاضی همکاری آموزشی با مرکزآ.ت:.
در این بخش اجرای ارزیابی های بند (الف) ،و گزینش شرکت ها بر اساس معیار پذیرش از نتایج
ارزیابی ها بر اساس قاعده مناقصات میباشد  ،که پس از انتخاب شرکت بَرَنده توسط مرکز  ،مرحله
دوم ارزیابی اثر بخشی دوره ای از کیفیت کار شرکت  ،بر اساس فرم مربوطه و سایر فرمهای ارزیابی
اشاره شده در بخش دستور العمل  ،معمول خواهد گردید ..
نتیجه ارزیابی اقر بخشی دوره در تصمیم و امکان سنجی ادامه همکاری و عقد قرارداد با شرکت تاثیر
چشمگیر خواهد داشت.
قاعده پذیرش پیشنهادات بند (الف):
 -1تحویل این دستورالعمل و فرم ها وکاربرگ های پیوست تکمیل شده آن(که کلیه صفحات ان به مُهر و امضاء تعهد آور
شرکت ر سیده با شد) به همراه کلیه مدارک و م ستنداتی که ن شانگر اعتبار و صحت اطالعات درج شده در فرم ها با شد(به
همراه یک پاکت بزرگ مســدود که بطورمناســب و الک و مُهرویا مهر و امضــاء تعهد آور شــده حاوی  3پاکت مســدود
مُهروامضاء شده الف،ب،ج)در یک زونکن مناسب و منظم قرار داده و در مهلت قانونی به صورت حضوری تحویل مناقصه
گزار (کارگروه ارزیابی تامین کنندگان اختصاصی مرکز آموزش های تخصصی) ارسال نمایید0
 -2کلیه اع ضاء شرکت ها و تأمین کنندگان (مدیرعامل،هیئت مدیره ،بازر سین ،شرکاء و کارکنان)نباید کارمند دولت بوده و
همچنین نباید مشمول ممنوعیت مداخله در معامالت دولتی باشند(0رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت و قراردادهای

دولتی مصوب )1337/10/22
 -3ارزیابی کیفی مناق صه گران بعد از بازگ شایی پاکت الف(حاوی ت ضمین شرکت در مناق صه)و ارزیابی شکلی ت ضمین ارائه
شده انجام خواهد پذیرفت ،بدیهی ا ست در صورتی که شرایط ت ضمین معتبر خوا سته شده در ا سناد مناق صه ارائه و ت سلیم
نشده باشد ،ارزیابی کیفی شرکت مناقصه گر انجام نشده وتضمین ارائه شده به همراه پاکت قیمت( ج) آن بصورت ناگشوده
به نماینده معرفی شده مسترد خواهد شد0
 -4مناقصه گرانی که در فرایند ارزیابی کیفی (ارزیابی توان اجرای کار)ذیصالح تشخیص داده شده و موفق به کسب حداقل
 70امتیاز (از  100امتیاز) شوند در فهرست کوتاه قرار گرفته و به مرحله ارزیابی فنی بازرگانی راه خواهند یافت.بدیهی است
ت ضمین شرکت در مناق صه و پاکت جمناق صه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را ک سب نکرده با شند ب صورت
ناگشوده تحویل نماینده معرفی شده آنان خواهد شد.
 -5شرکت ها و تأمین کنندگانی که ذی صالح ت شخیص داده و در مرحله ارزیابی کیفی حداقل  70امتیاز را حائز شده با شند
به مدت دو سال در فهرست کوتاه مناقصه گزار (مرکز آموزش های تخصصی) قرار گرفته و سازمان بنابه تشخیص خود می
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تواند در مناقصـــات محدود بعدی از آنان دعوت (ویا در صـــورت شـــرکت در مناقصـــه عمومی بدون نیاز به ارزیابی کیفی
مجدّد،ارزیابی) بعمل آورد.
 -7چنانچه در هر زمان  ،خالف واقع  ،مخدوش یا جعلی بودن ا سناد ارائه شده از طرف شرکت و یا تأمین کننده ای برای
مناقصه گزار محرز شود بالفاصله امتیاز بندی انجام شده لغو گردیده و مناقصه گران خاطی به مراجع ذیصالح قانونی معرفی
و متعهد و ملزم به جبران خسارت وارده به مناقصه گزار خواهند بود0
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ب  -)2-نتیجه ارزیابی شناسایی تامین کننده
این قسمت توسط کارگروه ارزیابی مرکز تکمیل می گردد.

امتیاز کسب نموده :

نتیجه ارزیابی :بَرَنده

مردود :

نیاز به بررسی

بررسی سوابق و مستندات ارسالی :

تصویر آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات

دارد

ندارد

تصویر رضایت نامه ها و تقدیر نامه های دریافتی

دارد

ندارد

تصویر پروانه کار و بهرهبرداری ،و سایر مستندات درخواستی بند الف... 1-

دارد

ندارد

تصویر گواهیینامه های استاندارد

دارد

ندارد

رزومه کاری و مشخصات قراردادهای کاری در سنوات گذشته

دارد

ندارد

سایر مدارکی که در ارزیابی موثر باشد

دارد

ندارد
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ب -)3-دستورالعمل ارزیابی دوره ای( شش ماهه) تامین کنندگان پس از استقرار :
این بخش پس از اجرای ارزیابی و گزینش واعالم شرکت های پیشنهاد دهنده همکاری "بَرَنده" و متعاقب عقده
قراداد همکاری با ایشان  ،تحت موازین ذیل معمول خواهد گردید .
-1

هدف:

هدف از این روش اجرایی بیان نحوه ارزیابی دوره ای تامین کنندگان (شرکت های ارائه دهنده خدمات آموزشی) است.
-2

دامنه کاربرد:

ارزیابی تمامی تامین کنندگان تخصصی(شرکت های ارائه دهنده خدمات آموزشی) را شامل می شود .
-3

مسئولیت:

 مدیر اداره برنامه ریزی و آموزش مسئولیت اجرایی این دستورالعمل در (بند الف و ب ) رابه عهده دارد کارگروه ارزیابی تامین کنندگان مذکر مئولین دریافت و افتتاح پاکات و ارزیابی ( فرایند بند الف) را به عهده دارند نماینده مدیریت ناظر بر نتایج ارزیابی و شیوه گزینش تامین کنندگان را عهده دارند-4

تعاریف:

 -4-1تامین کننده :

هر شرکت یا سازمانی که خدمات اموزشی و در تقاضای همکاری تحت بند الف ( شناسایی تامین کنندگان )
اقدام نموده است و سپس دارای قرارداد همکاری با مرکز میباشند.
 فرایند شناسایی اولیه تامین کنندگان مشتمل بر بند الف ارزیابی تامین کنندگان ( دوره ای  :ابتدای دوره ،و هر شش ماه)-5

روش کار:

ارزیابی تامین کنندگان شرکت های همکار خدمات دهنده اموزش
 -1-5ارزیابی تامین کنندگان خدمات آموزشی

(مشاوره ،آموزش ،و )...

اداره برنامه ریزی و اجرای اموزش  /کارگروه ارزیابی تامین کنندگان/نماینده مدیریت(در صـــورت نیاز با همکاری
نماینده مدیریت) با توجه به ار سال و دریافت و جمع بندی فرم های شنا سایی اولیه تامین کنندگان بند (الف) ،تامین
کننده موفق را تحت معیار پذیرش را شناسایی و اقدام به بررسی شرایط نموده و در صورت موفقیت امیز بود شواهد و
امتیازات شــرکت متقاضــی همکاری ،نســبت به تنظیم شــرح خدمات اقدام و تامین کننده مربوطه را در قالب(قرارداد
همکاری )پس از بررسی و ثبت سوابق طبق فرم ارزیابی تامین کنندگان خدمات تخ ص صی مندرج بند (الف)انتخاب و
به ریاست مرکز و کارگروه ارزیابی  ،معرفی می کند.
مسئولیت نظارت و گزارش دهی به مدیریت در رابطه با شناسایی تامین کنندگان و ارزیابی عملکرد ایشان  ،اداره برنامه ریزی
و آموزش میباشد
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مرکز آموزش های تخصصی به صورت دوره ای در دوره های  6ماهه در ارزیابی دوره ای تامین کنندگان با کارفرما همکاری
می نماید  .و بازخورد ها را به منظور ارزیابی دوره ای تامین کنندگان به اطالع کارفرما می رساند .
در رابطه با ارزیابی کیفیت اجرای آموزش و مدرسین ارائه دهنده مباحث ،فرم مربوطه در پایان هر دوره آموزشی
توسط فراگیران تکمیل می گردد(کد )FM38/00-FM-52/00 51/00 :و فرم ارزیابی اثر
بحشی( )FM64/00نتایج حاصل از تحلیل این فرم ها در عقد قرارداد های آتی با شرکت تامین کننده مورد ارزیابی
مربوطه توسط مرکز آموزش مد نظر قرار می گیرد .
-6

مدارک ذیربط:
-6-1فرم های ارزیابی کالس درس و عوامل آموزشی و ارزیابی اثر بخشی :

 ()FM 51-52-64-38FM16ب -)4 -فرایند و مستندات ارزیابی دوره ای تامین کنندگان(: )FM16

تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد مجدد با توجه به آخرین فرم ارزیابی تکمیل شده( )FM16و نظر ریاست
مرکز و مدیر برنامه ریزی آموزشی نسبت به تجدید قرارداد اقدام خواهد شد .
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نتایج

عنوان شرکت تامین کننده

آموزشی
توسط
دانشپذیران

ارزیابی های
عوامل
اجرایی
توسط
دانشپذیران

ارزیابی اثر
بخشی
آموزشی
دانشپذیران

کیفیت
ارتباطات با
حوزه ستاد
مرکز آ.ت.

رعایت

اطالع رسانی

موازین و

و تعا مالت با

مقررات

بخش فاوا

آموزش مرکز

مرکزآ.ت.
شش
ماهه 1
شش
ماهه 2
شش
ماهه 1
شش
ماهه 2
شش
ماهه 1
شش
ماهه 2
شش
ماهه 1
شش
ماهه 2

در صورت عدم اجرای هر کدام از گزینه های ارزیابی در بخش مربوطه واژه  Nدرج گردد

امتیاز
کسب
شده

قبول

ردیف

ارزیابی های

نتایج

نتایج

میزان

کیفیت

نتیجه بررسی
دوره ارزیابی

فرم ارزیابی دوره ای تامین کنندگان خدمات آموزشی

FM16

16
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 -6-2راهنمای ارزیابی فرم ارزیابی تامین کنندگان M16
ردیف

1

شرح فاکتور ارزیابی
نتایج ارزیابی های آموزشی
توسط دانشپذیران
نتایج ارزیابی های عوامل

2

اجرایی
توسط دانشپذیران
نتایج ارزیابی اثر بخشی

3

آموزش
دانشپذیران

4

5

6

نتایج حاصله

نتایج حاصله

شش ماه اول

شش ماهه دوم

توضیحات

میانگین نتایج ارزیابی از 100
با معیار پذیرش 70
میانگین نتایج ارزیابی از 100
با معیار پذیرش7 0
انگین نتایج ارزیابی از 100
با معیار پذیرش75

کیفیت ارتباطات با حوزه ستاد

با نظر ارزیاب – نمره 100

میزان رعایت موازین و مقررات

با نظر ارزیاب – نمره 100

کیفیت اطالع رسانی و تعامالت

با نظر ارزیاب – نمره 100

مرکز آ.ت

آموزش مرکز

با بخش فاوا مرکز
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